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 اعتزال الشحات مبروك

 افتتاح مدينة األلعاب بُعمان

 القادسية يسعى لتعميق جراح النصر

 قرعة متوازنة في بطولة األندية الخليجية

 خالص العزاء

  أقام االحتاد العربي لكمال االجسام حفال لتكرمي البطل املصري العاملي 
الشحات مبروك مبناسبة اعتزاله اللعب الدولي حيث منح رئيس االحتاد 
املصري املســــاعد التنفيذي لرئيس االحتاد الدولي د.عادل فهيم ميدالية 
االحتاد العربي الذهبية ملبروك تقديرا الجنازاته وتاريخه كواحد من ابناء 
الرعيل االول لرياضة بناء االجسام في مصر والعالم العربي.  وفي غضون 
ذلك حتدث البطل املصري العاملي الشحات مبروك الذي ارتسمت على وجهه 
عالمات التأثر عن مسيرته منذ نعومة أظافره من مدينة دسوق مبحافظة 

كفر الشيخ وحتى تربعه على عرش رياضة كمال االجسام عامليا. 

 افتتح وزير االســـكان العماني سيف الشـــبيبي املدينة الرياضية 
بواليـــة املصنعة بتكلفة بلغت اكثر من ٧٠ مليون ريال عماني والتي 
ستحتضن من ٨ الى ١٦ ديسمبر املقبل دورة االلعاب اآلسيوية الشاطئية 

الثانية.
  وحتتوي املدينة التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع وتقع على 
الساحل بوالية املصنعة على بعد ١٠٠ كم من مسقط، على العديد من 
املرافق املختلفة منها فندق من فئة اربعة جنوم وشقق فندقية ووحدات 

سكنية ومرسى للقوارب الشراعية. 

 مبارك الخالدي
  جترى في الساعة ٣:٤٥ بعد ظهر اليوم ٣ مباريات 
في اجلولة التاسعة من منافسات املجموعة االولى 
لكأس االحتاد، فيحل القادسية (١٣ نقطة) ضيفا 
ثقيال على النصر (١٩ نقطة)، ويستضيف كاظمة 
(١٣ نقطة) اليرموك (٤ نقاط)، ويلتقي الساملية 
(١٠ نقاط) بخيطان (٣ نقاط) على ســـتاد نادي 

الكويت.
  ويسعى القادسية املنتشي بفوزه على غرميه 
التقليدي العربي الى تعميق جراح النصر الذي تلقى 

خسارة موجعة من كاظمة ٠ - ٣. وتبدو الفرصة 
مؤاتية لالصفـــر لتحـــقيق مبتغاه بعد الظهور 
اجليد للفريق بعـــودة العبي الرديف ومشاركتهم 

امام العربي الى جانب عناصر اخلبرة.
  في املقابل، يبدو ان العني اصابت االســـتقرار 
الفني واالداري لـ «العنابي» الذي خسر مع الرأفة 
من كاظمة، حيـــث تخلف عن قيادته مدربه علي 
الشمري السباب ادارية، عكست ظاللها على الفريق 
الذي رمبا يقوده اليوم املدرب املســـاعد مســـير 

العدواني. 

 اجريت في البحرين قرعة بطولة األندية اخلليجية 
ابطال الدوري والكأس وأسفرت القرعة عن وقوع 
الســــاملية في املجموعة األولى الــــى جانب الرفاع 
البحريني والشباب االماراتي، وكاظمة في الثالثة 

مع اخلريطيات القطري والسويق العماني، والعربي 
في الرابعة الى جانــــب األهلي البحريني واألهلي 
االماراتي، فيما ضمت املجموعة الثانية فرق العربي 

القطري وصحم العماني والظفرة االماراتي.

القســـم   يتقـــدم 
بخالص  الرياضـــي 
الى مشـــرف  العزاء 
الفريـــق األول لكرة 
القدم في النادي العربي 
عبدالنبي حافظ لوفاة 
والدته، والى املدرب 
الوطني لكرة السلة 
البـــدر لوفاة  محمد 
خالتـــه، والى مدرب 
املنتخب األوملبي خالد 
احمد لوفاة قريبته، 
سائلني املولى عز وجل 
ان يتغمدهم بواسع 
ويســـكنهم  رحمته 
جناتـــه،  فســـيح 
ويلهم ذويهم الصبر 

والسلوان.
إليه    (إنا هللا وإنا 

راجعون).

 األصفر بمواجهة الساحل في «السلة»
 يحيى حميدان

  يعاود دوري كرة السلة نشاطه بعد توقفه ٣٣ يوما، بإقامة 
اجلولة الثامنة التي تشـــهد ٤ مباريات، فتقام في الساعة 
الـ ٥ مساء قمة املباريات بني القادسية والساحل في صالة 
نادي اليرموك، وفي التوقيت نفسه، يلعب كاظمة (السابع 
٤ نقاط من مباراتني) مع اليرموك (اخلامس ٦ نقاط من ٥ 
مباريات) في صالة نادي الساحل، وفي الـ ٧ مساء يتواجه 
العربي (املتصدر ٩ نقاط من ٥ مباريات) مع اجلهراء (الـ ١١ 
بنقطتني من مباراة واحدة) في صالة نادي اليرموك، ويلتقي 
الشباب (الـ ١٠ وله ٣ نقاط من ٣ مباريات) مع الصليبخات 
(الثاني بـ ٨ نقـــاط من ٦ مباريات) في صالة ناصر احلمد 

في نادي التضامن.
  ويخوض القادســـية (الثامن بـ ٤ نقـــاط من مباراتني) 
مواجهة قد ال تخلو من الصعوبة أمام الســـاحل (التاســـع 
بـ ٤ نقاط من مباراتني)، وتكمن قوة الساحل في عناصره 
الشابة احمللية التي دائما ما تشكل قلق كبيرا للفرق الكبيرة 

واملرشحة الحراز الدوري.
  ويدخل الساحل املباراة بغياب احملترفني االجانب، لعدم 
تعاقد ادارة النادي مع أي محترف بســـبب ضعف ميزانية 

النادي. 

 المواهب الواعدة
  أهم مكاسب الكرة السعودية

  دائما ما يتغنى السعوديون بعبارة «الكرة 
السعودية والدة»، إال أنه في السنوات األخيرة 
وبعد اعتزال وهبوط مستوى عدد من الالعبني 
الالمعـــني اختفت هذه العبـــارة قبل ان تظهر 
للنور مجددا مع تألق عدد من العناصر الشابة 
في صفوف املنتخب الســـعودي املشـــارك في 

الدورة.
  ومن ابرز املواهب في تاريخ الكرة السعودية 
ماجد عبداهللا ويوسف الثنيان وسامي اجلابر 
وفهد الهريفي ونواف التمياط وسعد احلارثي 
ومرزوق العتيبي، في حني ان العناصر الواعدة 
وأهمها مهند عســـيري وابراهيم غامن ومحمد 
عيد واحمد عباس وراشد الرهيب وعبدالعزيز 

الدوسري واحلارس عساف القرني.
  فبعد الفـــوز الكبير على اليمـــن برباعية 
نظيفة في افتتـــاح البطولة اخلليجية، خرج 
«أخضر» الشـــباب بنقطة اثر تعادله السلبي 
مع األزرق، وبات على اعتاب بلوغ الدور نصف 
النهائي، وهي محصلة طيبة حتى اآلن في ظل 
ابتعاد ركائزه األساسية التي فضل املدير الفني 
البرتغالي جوزيه بيسيرو االحتفاظ بها لكأس 
آسيا املقبلة في قطر مطلع العام املقبل خشية 

إصابة أي منهم.
  وأوضح رئيس البعثة السعودية الى البطولة 
ســـعود عبدالعزيز «نحن نثق في اختيارات 
بيسيرو، السيما أن رؤيته الفنية لها وقعها»، 
مضيفا «منلك منتخبا رائعا ومتحمسا ومصمما 
على أن يترك بصمته في الدورة، واملطلوب دعم 
هذا املنتخب النه قدم مستوى كبيرا جدا أمام 
صاحب األرض واجلمهور في مباراة االفتتاح وفاز 
بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف وتعادل مع 

االزرق املعروف بتمرسه في دورات اخلليج».
  وأشـــاد باخلطوات الكبيرة واجلهود التي 
بذلت من قبل املدرب لتكوين فريق شاب قادر 
على متثيل املنتخب السعودي لعشر سنوات 

مقبلة.
  وتابع عبدالعزيز «ال احد يستطيع ان يلوم 
بيسيرو على استبعاده عددا كبيرا من النجوم 
ضمن تشكيلته املشـــاركة في البطولة، فبعد 
اداء رائع من راشد الرهيب ومحمد عيد ومهند 
عسيري وإبراهيم غالب وعبدالعزيز الدوسري 
واحمد عباس، لم يعد بوســـعنا اال ان نشـــيد 
باختياراته وبأداء الالعبني، فاجلميع ايقن بأن 

هؤالء هم نواة املستقبل».
  وختم قائال «التزال جعبة «االخضر» حافلة 
بالنجوم امثال خالد الغامدي ويحيى الشهري 
الفرصة  الذين يتحينون  الســـالم  ويوســـف 
للمشـــاركة ومن ثـــم التألق، عدم اســـتدعاء 
االسماء املعروفة كان فجر موجة من الغضب 
لدى اجلماهير السعودية ملا متثله دورة كأس 

اخلليج من أهمية خاصة لهم.
  وبرغم الفوز الكبير على اليمن، وجه عدد من 
اخلبراء والنقاد انتقادات للجهاز الفني للمنتخب 
السعودي، فقال حارس الهالل واملنتخب السابق 
محمد الدعيع «ألوم بيســـيرو على استبعاده 
عددا كبيرا من النجوم ضمن تشـــكيلته على 
رغم الفوز الساحق برباعية نظيفة على اليمن 
في لقاء االفتتاح»، وتابع «كان يجب أن نشارك 
بالصف األول ألن الدورة كانت أفضل استعداد 
لكأس آسيا في الدوحة»، مضيفا «أعتقد بأن هذه 
البطوالت أفضل من املباريات الودية ولهذا ألوم 

بيسيرو، أما الالعب املصاب فهذا قدره». 

 التحكيم نقطة سوداء وانتقادات الذعة طالت أغلب المباريات 
االحتادات «لم ترســـل أفضل 
البطولة مبا في  الـــى  حكامها 
ذلك االحتاد القطري»، وقال انه 
«يتمنى من االحتادات اخلليجية 
القطري  وعلى رأسهم االحتاد 
إرســـال أفضل احلـــكام، وان 
االخطـــاء التحكيمية موجودة 
ولن تنتهـــي لكن هناك أخطاء 
ميكن قبولها وأخطاء اخرى ال 

نقبلها».
  من جانبـــه، مدير املنتخب 
القطـــري عبدالرحمن احملمود 
اعتبر انه على االحتاد الدولي 
«اعادة النظـــر في قراره بعدم 
االســـتعانة بالتكنولوجيا في 
التحكيم ألن هناك ظلما تدفع 
املنتخبات ثمنه غاليا»، وأكد ان 
«القرارات التقديرية مثل ركلة 
اجلزاء ميكن قبولها، لكن كيف 
ميكن قبول إلغاء هدف صحيح 
مثل هدف سيباستيان سوريا 

في مرمى الكويت».
  حمى انتقاد التحكيم وصلت 
الى الالعبني ايضا، فحمل قائد 
منتخب العراق يونس محمود 
على حكم املباراة ضد االمارات، 
في حـــني اعتبر مدافع منتخب 
املرزوقي ان  البحرين عبداهللا 
«احلكم الذي ادار مباراة البحرين 
والعراق ال يستطيع ادارة مباراة 
للبراعم»، وكان زميله حسني بابا 
واضحا بقوله «ان التحكيم في 
«خليجي ٢٠» يعاني من ضغط 

كبير بدون اي مبرر». 

 إذا كان الهاجـــس األمني قد 
أصاب اخلليجيني بالقلق والتوتر 
قبل بدء املنافســـات، فإن األداء 
التحكــــيمـــي هـــو الذي يقلق 
املنتخــبـــات املشــــــاركة بعد 
اثـــر االنتـــــــــقادات  انطالقها 
الواســـعة التي شـــنتها معظم 
املباراة االولى  املنتخبات ومنذ 

للبطولة.
املدربني بال استثناء    معظم 
صبوا جام غضبهم على التحكيم، 
ولم يقتصر االنتقاد على حكم 
دون آخر، بل نال معظم احلكام 
نصيبهم من التصريحات الالذعة 
مبن فيهم احلكم الياباني امجايا 
كاجني لعدم احتســـابه ركلة 
جزاء للكويت في مباراتها مع 

السعودية.
  حظي احلكام املســـاعدون 
بجانب اكبر من االنتقاد والذي 
بدأ مع املنتخـــب القطري بعد 
أمام نظيره  خســـارته االولى 
الكويتي، حيث ألغى فيها احلكم 
هدفا لالعب سيباستيان سوريا 

بإشارة من احلكم املساعد.
  امتد االمر الى اجلانب العراقي 
الذي خرج متعادال مع االمارات 
بدون اهداف في اجلولة االولى، 
فشن العراقيون هجوما عنيفا 
على احلكـــم واتهمـــوه بعدم 
احتساب ركلتي جزاء اضافة الى 

الغاء هدفني بداعي التسلل.
  ووجـــه املنتخب البحريني 
ايضا وعلى لسان مدربه سلمان 

أو من أي منتخب آخر».
  أقوى انتقاد وجه الى التحكيم 
حتى اآلن كان من الشيخ حمد بن 
خليفة رئيس االحتاد القطري 
بعد خسارة قطر أمام الكويت، 
حيث اكد ان هدف سيباستيان 
ســـوريا «صحيح ١٠٠٪ وكان 
واضحا وضوح الشـــمس وال 
نعرف كيف أوحى خيال مساعد 

احلكم بإلغائه».
  لكنـــه عـــاد واعتـــرف بأن 

منه».
  كمـــا وصف رئيـــس بعثة 
املنتخب العراقي ناجح حمود 
بـ «املبتدئني»، واعتبر  احلكام 
انهم «ارتكبـــوا أخطاء قاتلة»، 
معلنا «تقدمه باحتجاج رسمي 
على حكام مباراته مع االمارات، 
لكن االمني العام لالحتاد اليمني 
ورئيـــس اللجنة الفنية حميد 
شيباني نفى ان تكون اللجنة 
قد تلقت احتجاجا من العراق 

شريدة النقد الى التحكيم وقال 
العراق  أمـــام  بعد اخلســـارة 
٢-٣ «ان البحرين شـــربت من 
نفس الكأس التي شربت منها 

املنتخبات االخرى».
الكرة    بدوره، رئيس احتاد 
الشيخ طالل الفهد «ابدى استياءه 
من مستوى التحكيم» في مباراة 
الكويت والســـعودية، معتبرا 
ان «احلكـــم لم يكن قادرا على 
إدارة املباراة بالشكل املطلوب 

(األزرق.كوم)   مدرب املنتخب السعودي البرتغالي جوزيه بيسيرو متوسطا الالعبني خالل التدريب 

 الشيخ طالل الفهد يطالب العبي األزرق مبضاعفة اجلهد أمام اليمن 

 قرارات احلكام كانت مثار جدل واسع

 موقعة نارية بين «األخضر والعنابي»

ومبروك زايد (تردد انه حلق 
اليمن) واسامة  باملنتخب في 
هوســـاوي ومناف ابو شقير 
وحمد املنتشري وعبده واحمد 
عطيف ونايف هزازي وناصر 
الشمراني وســـعود كريري، 
القحطاني  فضال عن ياســـر 

املصاب.
املتوقـــع ان يتجنب    ومن 
أمام  بيسيرو املخاطرة كثيرا 
قطـــر خصوصـــا أن نقــطة 
واحـــدة تكفـــي الســـعودية 
للتأهـــل، لذا فانه قد يكــــثف 
عدد الالعبني في وسط امللعب 
معتمدا على خبرة الشهلوب 

واجلاسم.
التشـــكيلة    يغيـــب عـــن 
السعودية محمد عيد البيشي 
حلصوله على بطاقة صفراء 
ثانية في لقاء الكويت بعد أن 
نال األولى امام اليمن، في حني 
يغيب عـــن املنتخب القطري 
طالل البلوشي لطرده في اللقاء 

السابق.

الن «العنابي» كان يحتاج فيها 
الى التعادل فقط ليتوج بطال 
لكن «اخلبرة» السعودية لعبت 
دورها فخرج «االخضر» فائزا 

٣-١ واحرز اللقب.
  بـــدأ املنتخب الســـعودي 
الدورة بقوة بفوزه على اليمن 
برباعيـــة نظيفة رغم اختيار 
البرتغالـــي جوزيه  مدربـــه 
بيسيرو تشكيلة شابة يغيب 
عنها احلارسان وليد عبداهللا 

  تتجه األنظـــار اليوم الى 
املوقعة النارية بني «االخضر» 
السعودي و«العنابي» القطري 
ضمـــن املجموعة االولى على 

ملعب ٢٢ مايو في عدن.
  ويدرك مدرب منتخب قطر 
الفرنسي برونو ميتسو جيدا 
ان الفوز هو طريقه الى نصف 
النهائي، ولذلـــك يتعني على 
املنتخب القطري ان يظهر افضل 
ما لديه امام منتخب السعودية 
بالعبني يغلب عليهم العنصر 
الشـــاب مع بعـــض اصحاب 
اخلبرة امثال محمد الشلهوب 

وتيسير اجلاسم.
  وال تزال مواجهة املنتخبني 
في الريـــاض ضمن «خليجي 
١٥» ماثلة في االذهان، حينها 
الـــدورة تقـــام بنظام  كانت 
الدوري من مرحلة واحدة قبل 
انضمام اليمن وعودة العراق 
اليها، وشاءت الصدفة ان تضغ 
مباراتهما في اجلولة االخيرة، 
فكانت اشـــبه مبباراة نهائية 

اخلليجيــــة ويصبحــــوا محط 
اهتمام جميع كشافي املواهب 
في املنطقة، متمنيا من االحتاد 
اليمني لكرة القدم أن يسهل من 
الشبان خصوصا  مهمة هؤالء 
عالء الصاصي وأكرم الورافي من 
أجل تطوير مستواهم باالحتكاك 
بالعبني أفضل مستوى منهم في 
الفــــرق اخلليجية األخرى مما 
يعود بالنفــــع على اليمن التي 
تزخر باملواهب كما فعل األشقاء 

في سلطنة عمان.
البحرين،    وكذلك منتخــــب 
حيث ان معظم العبيه محترفون 
في دول اخلليــــج. وقدم الفهد 
اعتذاره إلى اجلماهير الكويتية 
لعدم توفير طائرة لهم، كما ناشد 
أهل الكويت الدعوات بالتوفيق 

لألزرق.
  الــــى ذلــــك، عقــــد الفهد في 
مقر اقامته اجتماعا مطوال مع 
اجلهازين الفني واإلداري لألزرق 
وطالبهــــم مبضاعفــــة اجلهود 
وتقــــدمي مســــتواهم املعروف 
وعكس الصورة احلقيقية للكرة 
املباراة احلاسمة  الكويتية في 

أمام اليمن اليوم.

 عدن ـ وفد جمعية الصحافيين 
  أكد رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد أن األزرق قدم أمام 
السعودية مستوى أفضل من 
الــــذي ظهر عليه أمــــام نظيره 
القطري، ولكن األداء تراجع في 
آخر ٢٠ دقيقة بســــبب الهبوط 
الكبير في معدل اللياقة البدنية 
لالعبني بعد املجهود الهائل الذي 
بذلوه في الشوط األول وتسيدهم 

ملجريات املباراة. 
  وقـــال الفهـــد ان احلصول 
على ٤ نقاط هـــو رصيد جيد 
من الفـــوز على قطر والتعادل 
مع السعودية وهما أبرز الفرق 
املرشحة للفوز باللقب وليس 
لتصدر املجموعة فقط، مضيفا 
أن األزرق تنتظـــره مواجهـــة 
حاســـمة وهامة أمام املنتخب 
الذي لم يحالفه  اليوم  اليمني 
احلظ في املنافسة على الصعود 
للدور نصف النهائي األمر الذي 
سيمنحه أريحية وأفضلية خالل 
مواجهة األزرق ألن الفريق ليس 
لديه ما يخسره، بعكس األزرق 
اللقاء بأعصاب  الذي سيدخل 

مشدودة. 

شخصية رياضية معروفة لديها 
الرغبة في التعاقد مع جنوم اليمن 
والتوقيع الرسمي معهم خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية. وتوقع 
الفهد ان يدخل هؤالء الالعبون 
في بورصة انتقاالت في املالعب 

السعودية ملا هزم الفريق بهذه 
النتيجة الكبيرة. 

  وميلك املنتخب اليمني العديد 
من الالعبني املؤهلني لالحتراف 
اخلارجي، خصوصا بعدما منى 
إلى مسامعه أن هناك اكثر من 

   وأشــــاد بقدرات ومستوى 
املنتخب اليمنــــي الذي يعتمد 
على تكتيك رائع خصوصا في 
مواجهته األخيرة أمام قطر، ولوال 
الهدف املبكر الذي هز شــــباكه 
في الدقائق األولى من مواجهة 

 قطر  السعودية 

 ٧ 
 أبو ظبي الرياضية ١ 

 الفهد: مواجهة حاسمة بأعصاب مشدودة  
 رشح مواهب اليمن لدخول بورصة االنتقاالت

 حضور نسائي يمني 
 لم تكن للمرأة اخلليجية مشاركة ميكن رصدها في البطوالت 
الســـابقة، ولكن بدءا من النســـخة الـ ١٨ للبطولة اخلليجية في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي ثم خليجي ١٩ في مسقط، بدأ حضور 
املـــرأة يظهر في املدرجات، ويبدو أن البطولة احلالية املقامة في 

اليمن تشهد حتوال كبيرا في هذا امللف.
  وأكـــد طرفـــة الفضلى أن املــرأة اليمــنية لها حضـــور جيد 
في الــدورة ســــــواء في املدرجـــات أو خـــارجها، وشـــــاهدنا 
كيف ســـاندت بقوة املنتخب اليمني وكذلك بقية املنتخبات على 

حد سواء. 

 انخفاض نسبة الجريمة في عدن وأبين ولحج
 أكد نائب وزير الداخلية اليمني رئيس اللجنة 
األمنية اللواء الركن صالـــح الزوعري أن غرف 
العمليات املشتركة في محافظات عدن وأبني وحلج 
لم تسجل منذ انطالق البطولة أي حوادث أمنية 

ذات صلة بها. 
  وقال الزوعري في تصريح نشـــر على املوقع 
االلكتروني التابع لوزارة الداخلية ان «اجلرمية 
في احملافظات الثالث انخفضت بنسبة من ٣٥ الى 

٤٠٪ خالل األيام املاضية من عمر البطولة»، وتابع 
«الوحدات األمنية ورجال األمن املنتشرون على 
امتداد مساحة الدورة عملوا على مدار الساعة من 
أجل احلفاظ على األمن واالستقرار وإيجاد املناخات 
اآلمنة واملالئمة»، وأضـــاف «البطولة الرياضية 
انطلقت في أجواء آمنة وستستمر إلى نهايتها في 
ظل هذه األجواء واملناخات»، مشيرا الى ان «اليمن 

جنح بامتياز في تنظيم البطولة». 


